
 
Mantelzorgnieuwsbrief juni 2022  Pagina 1 van 5 
 

Mantelzorg Nieuwsbrief 06 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Mantelzorger, 
 

Mijn moeder had (en heeft) 
een abonnement op de 
Libelle. Regelmatig zaten 
daar testjes in. Moest je op 
een vraag antwoord A, B of 
C aankruisen, dan het aantal 
A’s, B’s en C’s optellen en 
dan kon je verderop lezen 
wat voor type strand-
bezoeker je was. Of dat je 
misschien wel ADHD zou 
hebben.  
Om de een of andere manier 
ging er altijd een enorme 
aantrekkingskracht van die 
testjes uit. Alsof je opeens 
iets nieuws van jezelf zou 
ontdekken.  
Zo heb ik dus ook mijn 
positieve gezondheid in 
kaart gebracht. Zoiets geeft 
inzicht. 
Helaas is er alleen maar een 
versie voor ochtendmensen 
(“Ik heb ’s morgens zin in de 
dag”).  
Mijn score zou vast hoger 
zijn als er ook een 
avondmens-versie was: “Ik 
kijk ‘s avonds tevreden 
terug op mijn dag”.  Als ik 
dan een beetje smokkel met 
dat glaasje rode wijn dat 
mijn tevredenheid 
ondersteunt, gaat het echt 
niet beroert met me.  En wie 
met een tevreden gevoel 
aan het eind van de dag zijn 
bed instapt, heeft ook nog 
eens een goede nachtrust.  
Ik wens u veel positieve 
gezondheid toe.  

Dirk-Jan van der Veer 

Coördinator 

Mantelzorgondersteuning  

Positieve gezondheid 
Het begrip “positieve gezondheid” is helemaal hip. Het duikt 
opeens overal op: in de krant, bij de gemeente, in opleidingen. 
In eerste instantie lijkt het misschien een beetje dubbelop: is 
gezondheid niet sowieso altijd prettig. Waarom dat 
“positieve” nog toevoegen? Zou je ook een negatieve 
gezondheid kunnen hebben. Wordt dat een eufemistische 
omschrijving voor ziek-zijn? 

 

Het gedachtengoed van “positieve gezondheid” is ontwikkeld 
door Machteld Huber. Zij introduceerde het concept positieve 
gezondheid in Nederland al in 2012. Nu, tien jaar later duikt 
het op steeds meer plaatsen op.  In dit concept wordt 
gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van 
ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, 
emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel 
mogelijk eigen regie te voeren. 

In deze visie is gezondheid niet meer het domein van de 
zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om 
het vermogen om met veranderende omstandigheden om te 
gaan. 

 Lees verder op de volgende bladzijde 
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Agenda  
 

Inloopspreekuur STIP/Hof van Cramer 
Zie voor actuele gegevens over het inloopspreekuur bij STIP 
en/of de Hof van Cramer: 
https://zorgvraag.heerde.nl/Zorg_en_welzijn/Contact  
 

 
 

1 juni 2022  
Hoe ziet een dag eruit op de dagbesteding en hoe kunt 
u een indicatie hiervoor krijgen?  
13.30 – 15.00 uur (De Spikke, inloop: 13.00 uur)  
Medewerkers van De Hoornsche Hoeve en Dagbesteding 
Wissel vertellen wat er zoal aan activiteiten plaatsvindt 
bij hun dagbesteding. Moet ik overal aan mee gaan doen 
of wordt er ook rekening met mijn interesses/hobby's 
gehouden? Is er vervoer mogelijk? Hoe gaat het met het 
eten? Ik rust altijd na het eten, kan dat hier ook? U heeft 
vast nog wel veel meer vragen waar de medewerkers 
graag deze avond antwoord op zullen geven.  
Immie Wolff van Verian is deze avond ook aanwezig om 
te vertellen over de indicatie, maar ook over de 
mogelijkheden van thuisbegeleiding.  
 

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met 
Annemieke Wijma: 06-20596404 of Fennie Tiemens: 06-
15101849. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door 
Alzheimer Nederland afdeling Oost-Veluwe i.s.m. Verian, 
Woonzorgunie Veluwe, Hanzeheerd Brinkhoven en 
Viattence. 
 

30 juni 2022 
Mantelzorg-lotgenotengroep 
14.00-16.00 uur STIP, Sportlaan 2h, Heerde 
Maandelijks is er op de laatste donderdagmiddag van de 
maand (van 14.00 tot 16.00 uur) een lotgenotencontact 
voor mantelzorgers. In mei is dit op een andere dag i.v.m. 
Hemelvaartsdag. Ontmoeting, het uitwisselen van 
verhalen (al dan niet met betrekking tot het 
mantelzorgen) en soms iets afspreken voor tussen de 
bijeenkomsten, zijn belangrijke ingrediënten van het 
lotgenotencontact. We komen bij elkaar in de huiskamer 
van STIP, Sportlaan 2h te Heerde. Welkom!  
 

 
 

Vervolg van pagina 1 

 
 

Huber gebruikt voor haar positieve 
gezondheid zes indicatoren 
waarmee je iets kunt vinden van je 
eigen gezondheid: 
 Lichaamsfuncties 

(bijvoorbeeld: ik voel me 
gezond en fit), 

 Mentaal welbevinden 
(bijvoorbeeld: ik voel me 
vrolijk), 

 Zingeving (bijvoorbeeld: ik ken 
mijn plek, ik heb vertrouwen in 
mijn toekomst), 

 Kwaliteit van leven 
(bijvoorbeeld: ik geniet van 
mijn leven), 

 Meedoen (bijvoorbeeld: ik heb 
goed contact met andere 
mensen) en 

 Dagelijks functioneren 
(bijvoorbeeld: ik kan goed voor 
mezelf zorgen). 

Wil je weten hoe positief je eigen 
gezondheid is, kun je dat in beeld 
krijgen door gebruik te maken van 
een app: 
https://volwassen.mijnpositievege
zondheid.nl/start.php . Door het 
beantwoorden van een aantal 
vragen. Krijg je een grafische 
weergave van jouw “score” op 
ieder van de zes indicatoren.  
Meer lezen over deze opvatting 
over gezondheid kan via: 
https://www.iph.nl/  

 

 
 

https://zorgvraag.heerde.nl/Zorg_en_welzijn/Contact
https://volwassen.mijnpositievegezondheid.nl/start.php
https://volwassen.mijnpositievegezondheid.nl/start.php
https://www.iph.nl/
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HaltetaxiRRReis 
HaltetaxiRRReis is een deeltaxi op bestelling die 
flexibel van halte naar halte rijdt. HaltetaxiRRReis 
sluit goed aan op de bus en/of trein.  
HaltetaxiRRReis rijdt in provincie Gelderland, de 
Limburgse gemeente Mook en Middelaar en 
tussen plaatsen in Gelderland en de stations 
Zwolle, Deventer, Goor, Mook-Molenhoek, ’s-
Hertogenbosch, Gorinchem, Rhenen, Veenendaal, 
Bocholt (D) en Emmerich (D). 
 

Voordelen haltetaxi: 
 

 Flexibel en sneller reizen tussen haltes.  

 Elke dag van ’s ochtends tot ’s avonds laat. 
Ook op tijdstippen en dagen waarop geen 
bus of trein rijdt.  

 Met de haltetaxi is er nu overal openbaar 
vervoer in heel Gelderland. 

 Goede aansluiting op bus en trein. 

 Makkelijk te bestellen per telefoon en 
RRReis website (ook voor mobiel). 

 Binnenkort te bestellen via de 9292 app.  

 Rolstoeltoegankelijk (indien bij de 
bestelling doorgegeven).  

 Serviceberichten ter herinnering aan de 
bestelde rit en op het moment dat de 
aansluitende bus of treinvertraging heeft. 

 Het kilometertarief wordt berekend aan 
de hand van de kortste route van instap en 
uitstaphalte.  

 Kinderen tot en met 11 jaar reizen gratis 
mee met een betalende begeleider van 
minimaal 18 jaar (maximaal 3).  

 Duurzaam reizen met voornamelijk 
elektrische voertuigen.  

 Milieubewust reizen doordat reizigers die 
dezelfde richting op gaan de haltetaxi 
delen. 

Kijk voor meer informatie op: 
https://haltetaxi.rrreis.nl/  

 

Nieuwsbrief digitaal sneller  

Ontvang je de mantelzorgnieuwsbrief per 
post en ben je daar helemaal gelukkig mee? 
Dan hoef je niets te doen en blijft de 
nieuwsbrief per post komen. 

Maar wil je de nieuwsbrief graag per e-mail 
ontvangen? Dat kan! Stuur een e-mail naar 
info@depluheerde.nl en je krijgt de 
nieuwsbrief voortaan digitaal. De 
voordelen van digitaal ontvangen? 

 Je hebt direct   de nieuwsbrief als 
deze verzonden wordt. De 
nieuwsbrief per post wordt enkele 
dagen tot een week later pas thuis 
bezorgd. 

 Je weet zeker dat je de hele 
nieuwsbrief hebt en er niet een 
bladzij ontbreekt. 

Het scheelt ook weer papier. 

https://haltetaxi.rrreis.nl/
mailto:info@depluheerde.nl
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Beste jonge 

mantelzorger, 

De maand juni start met de 
week van de jonge 
mantelzorger. Deze keer 
brengen we het mantelzorgen 
onder de aandacht van de 
scholen. Vlak daarna is er weer 
een FUNdag. We hebben er dus 
een verlengde week van de 
jonge mantelzorger van 
gemaakt. De mensen van 
Veldhuis Advies hebben weer 
hun best gedaan en een 
fantastisch programma 
bedacht. 
 

 
 

Dirk-Jan van der Veer 
d.van.der.veer@heerde.nl 
06-19.30.26.57 

Websites voor informatie 
 

www.mantelzorg.nl 

www.jmzpro.nl  

www.jong-zorgen.nl 

www.regelhulp.nl 

www.kopstoring.nl 

www.jongemantelzorg.nl  

www.nji.nl 

www.kindertelefoon.nl 

0800-0432 

Mantelzorgcompliment jonge mantelzorgers 
 

Ben je aangemeld voor het mantelzorgcompliment voor jonge 

mantelzorgers? Vergeet het dan niet op te halen. Dat kan op: 

 

 woensdag 1 juni tussen 14.30 en 16.30 uur in STIP, 
Sportlaan 2h in Heerde, of 
 

 donderdag 2 juni tussen 14.30 en 16.30 uur in de Hof van 
Cramer, Putterweg 2d in Wapenveld. 

 

mailto:d.van.der.veer@heerde.nl
http://www.mantelzorg.nl/
http://www.jmzpro.nl/
http://www.jong-zorgen.nl/
http://www.regelhulp.nl/
http://www.kopstoring.nl/
http://www.jongemantelzorg.nl/
http://www.nji.nl/
http://www.kindertelefoon.nl/
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Jonge Mantelzorgers 06-22 

 

Signaalkaarten mantelzorg voor het onderwijs 

Rond de week van de jonge mantelzorgers ontvangen de intern 

begeleiders en zorgcoördinatoren van alle scholen binnen de 

gemeente Heerde een exemplaar van de signaalkaart jonge 

mantelzorgers. 

Zo’n kaart helpt om oog te krijgen, te hebben en te houden voor 

jonge mantelzorgers. Voor een deel van de mantelzorgers is op 

bepaalde momenten het mantelzorgen van invloed op hoe het 

met hen gaat. En soms heeft hoe het me je gaat invloed op hoe 

met jou op school gaat.  Met hoe je je voelt. Hoe je je kunt 

concentreren. Hoe je een toets maakt. 

Als jij regelmatig een paar minuten te laat op school bent omdat 

je vader ’s morgensvroeg al naar zijn werk is en jij bij je moeder blijft die ’s morgens door een busje 

wordt opgehaald om naar de dagbesteding te gaan, zou het fijn zijn 

dat school snapt dat dat anders is dan als je te laat bent omdat je 

getreuzeld hebt.  

Als het een spannende dag is omdat je vader een ingrijpende 

operatie moet ondergaan op de dag van een belangrijke toets. 

Misschien wel prettig als je die toets op een minder spannend 

moment mag doen. Omdat wat jij kent en kunt misschien wel last 

heeft van die spanning. En jij wil toch ook graag laten zien wat je 

kunt en kent? 

Als het zorgen voor iemand thuis zo de overhand krijgt, dat dat 

jouw ontwikkeling gaat bedreigen, is het goed dat mensen dat 

opmerken. Zodat er iets aan gedaan kan worden. 

De signaalkaart helpt meesters, juffen en docenten om oog te hebben voor mantelzorgers. Denk je dat 

jouw meester, juf of docent zo’n signaalkaart kan gebruiken? Laat het maar weten. We hebben nog 

wat exemplaren over en sturen er graag eentje op naar jouw meester, juf of docent. 

  


